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TÁJÉKOZTATÓ 

 

a 2018. január 01.                                                                                    
napját megelőzően kialakított fúrt és ásott öntözővíz kutak fennmaradási engedélyezési 

eljárásáról 

 

A vízjogi engedélyeztetési eljárásra vonatkozó jogszabály szerint a kutak megépítéséhez, 
átalakításához, üzemeltetéséhez (fennmaradásához) és megszüntetéséhez vízjogi engedély 
szükséges. 

- A 30 méternél nem mélyebb,  

- évi 500 m³ vízkivételi mennyiségnél kevesebb; 

- kizárólag kerti öntözési célra, és/vagy házi vízellátásra (nem gazdasági célt) szolgáló; 

- épülettel rendelkező ingatlanon lévő 

kutak kialakítását, átalakítását, üzemeltetését és megszüntetését helyi vízgazdálkodási 
hatóságként a helyi önkormányzat jegyzője engedélyezi. 

 

Fenti feltételektől való eltérés esetén az engedélyezést a Fővárosi Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság illetékes szerve folytatja le, így a kérelmet is oda kell benyújtani. 

 

A jogszabályi előírás szerint mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a 
kútüzemeltető, akinek az ingatlanán lévő kút 2018. január 1. előtt engedély nélkül, vagy az 
engedélyben foglaltaktól eltérően létesült, a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2023. 
december 31. napjáig kérelmezi, és az engedély megadásának jogszabályi feltételei 
fennállnak. 

 

A fentiek szerinti, a helyi jegyző hatáskörébe tartozó vízjogi fennmaradási engedélyeztetési 
eljárást Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Polgármesteri Hivatal 
Fenntartható Fejlődés Főosztály Környezetvédelmi Osztályánál lehet kezdeményezni írásos 
formában, személyesen a Hivatal ügyfélszolgálatán történő leadással, vagy postai úton a 
Hivatal címére (1184 Budapest, Üllői út 400.) eljuttatva vagy online megküldve a https://ohp-
20.asp.lgov.hu/nyitolap weboldalon keresztül.  

 

Az online kitöltés lépései (segédlet):  

1.  Az önkormányzat keresőben ki kell választani Budapest Főváros XVIII. kerület 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatát. 
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2.     Lekérdezés gomb megnyomása.  

3.     Kiválaszt gomb megnyomása.  

4.     Űrlap kereső.  

5.     Kérelem kút üzemeltetéséhez, fennmaradásához szöveg beírása.  

6.     Űrlap kereső gomb. 

7.     Online kitöltés gomb megnyomása. 

A sárgával jelölt részek kitöltése kötelező, az oldal folyamatosan menti az adatokat. 

A weboldalon fent helyezkedik el egy menüsáv, amivel az adatlapon navigálhat. A kérdőjelek 
gombokkal tudja a súgót előhívni.  

A Következő fejezet gombbal lehet továbbhaladni, javasoljuk az összes oldal kitöltése után az 
Ellenőrzések futtatása gombot használni, a rendszer jelzi, ha esetlegesen valami hiányzik az 
adatlapról. (Amennyiben Háztartási vízigényt jelöl meg felhasználási célként, kérjük, legyen 
szíves az ellenőrzéskor megjelenő hibát figyelmen kívül hagyni, mivel ebben az esetben nem 
kell mérést végeztetni és nem kell vízminőség-vizsgálat eredményt csatolni az 
engedélykérelemhez, csak Házi ivóvízigény esetében kötelező a mérés és a dokumentum.)  

 

A csatolmányokat az Adat XML feltöltése gombbal tudja csatolni (pl. Nyilatkozatokat, 
helyszínrajzot a kút helyének megjelölésével, fényképfelvételeket a kútról és környezetéről).  

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kérelem elbírásához szükséges adatok hatóság részére történő 
benyújtásához fúrt kút esetén a felszín alatti vízkészletbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás 
szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet 13. §-a szerinti szakember 
(kútfúró, vízilétesítmény tervező, továbbá a megfelelő végzettséggel rendelkező szakember 
(geofizikus, geofizikus-mérnök, geológus, geológus-mérnök, hidrogeológus, hidrogeológus-
mérnök, vagy ezekkel egyenértékű végzettség) bevonása nem mellőzhető. 

Amennyiben a vízjogi engedély tárgyát képező vízilétesítmény, vízimunkával érintett ingatlan 
nem áll az építtető tulajdonában vagy vagyonkezelésében, vagy nem 1/1 arányban tulajdonos, 
a tulajdonos, illetve tulajdonostárs(ak) által aláírt, a tervezett vízilétesítmény tulajdonosát is 
megjelölő, legalább 2 év időtartamra kiadott hozzájáruló nyilatkozat benyújtása is 
szükséges. 

 

A kérelemhez szükséges formanyomtatvány a www.bp18.hu oldal „nyomtatványok” 
(Fenntartható Fejlődés Főosztály, Környezetvédelmi Osztály) menüpontjában letölthető, vagy 
az ügyfélszolgálati irodán személyesen kérhető. 

 

A hatósági eljárás lefolytatása - a 2023. december 31. napjáig a hatósághoz beérkezett 
kérelmek esetén - illetékmentes. 

További kérdések esetén bővebb felvilágosítás az uszi@bp18.hu e-mail címen kérhető. 


